
ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О СТИЦАЊУ ТРЕНЕРСКИХ ЗВАЊА  

И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, април 2014. 
 

 



 

У складу са Законом о спорту Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и 
99/2011), Правилницима о номенклатури спортских занимања и звања и о дозволама за рад 
спортских стручњака Министарства омладине и спорта Републике Србије и Статутом 
Гимнастичког савеза Србије (члан 41 и 59.), Управни одбор Гимнастичког савеза Србије на 
седници одржаној 16.4.2014.г.доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К 
О СТИЦАЊУ ТРЕНЕРСКИХ ЗВАЊА И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА 

 
 

  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се услови о стицању тренерских звања, издавању дозвола за 
рад тренера (у даљем тексту: лиценци) и статуса тренера који раде у клубовима 
регистрованим у Гимнастички савез Србије (у даљем тексту: ГСС). 
 

Члан 2. 
Клуб, члан ГСС, не може ангажовати тренера који не поседује лиценцу издату од стране 
ГСС.  Врста тренерске лиценце зависи од образовних и стручних квалификација у складу са 
критеријумима предвиђеним овим Правилником и Законом о спорту Републике Србије.  
      

Члан 3. 
Правилник садржи услове, начин и поступак под којима се издаје, обнавља и одузима 
лиценца спортским стручњацима – гимнастичким тренерима и регулише обавезе клубова и 
тренера. 
 

Члан 4. 
Нивое лиценци, износ таксе, изглед и садржај тренерске легитимације и лиценце утврђују 
надлежни стручни одбори за одређени вид гимнастиког спорта ГСС. 

 
Члан 5. 

Одредбе које се тичу нивоа лиценци и других специфичности за одређени вид гимнастиког 
спорта ГСС, налазе се у засебном делу који је саставни део овог Правилника, а које 
дефинишу стручни одбори у складу са законом, Статутом ГСС, овим Правилником и 
посебним потребама и захтевима одређенг вида гимнастиког спорта ГСС. 

 
Члан 6. 

За издавање тренерске лиценце узимају се у обзир резултати које тренер оствари у току 
читаве своје каријере. 

У току једне године, на име једног/е такмичара/ке и његових/њених индивидуалних 
такмичарских резултата право на издавање лиценце може остварити само један тренер, 
осим у случају да такмичар/ка промени клуб, с тим што се претходни резултати не рачунају 
новом тренеру. 

Члан 7. 
Лиценца се издаје на период од три године, а овера лиценце се врши на годишњем нивоу. 

Промена тренерског звања и/или лиценце се може извршити када се за то стекну прописани 
услови. 

За промену тренерског звања не плаћа се такса. 

За издавање и оверу лиценце плаћа се годишња такса, чији износ не може бити већи од 
10% износа просечне месечне зараде у Републици Србији. 
 

Члан 8. 
Издавање, оверу, обнављање или одузимање лиценци врше комисије за лиценцирање ГСС 
које су састављене од једног члана кога именује одговарајућа високошколска установа са 



којом национални грански спортски савез има закључен уговор о стручној сарадњи и два 
члана које именује надлежни стручни одбор за одређени вид гимнастиког спорта ГСС.  

Тренерска лиценца се оверава сваке године у периоду од 1. до 30. децембра за наредну 
годину. 
 

Члан 9. 
Клуб или тренер подноси одговарајућем стручном одбору, захтев за издавање лиценце за 
спортског стручњака. 
 
Захтев за издавање лиценце обавезно садржи: 

 попуњен формулар; 

 две фотографије спортског стручњака величине потребне за пасош; 

 фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или стручној оспособљености и 
оригинал на увид; 

 потврду о уплаћеној такси за лиценцу. 
 
Комисија за лиценцирање може захтевати да клуб, односно тренер поднесу и друге доказе 
уколико процене да је то неопходно, као и да изврше проверу веродостојности приложених 
докумената. 
 

Члан 10. 
Лиценца обавезно садржи: 

 назив Савеза; 

 назив стручног одбора за одређени вид гимнастиког спорта ГСС. који издаје лиценцу; 

 име и презиме спортског стручњака; 

 редни број лиценце за одређени вид гимнастиког спорта ГСС.; 

 датум издавања и рок важности; 

 место за фотографију спортског стручњака; 

 печат и потписе: лица овлашћеног за заступање Савеза и два члана одговарајуће 
комисије за лиценцирање. 

 
Тренери који имају иностране дипломе, сведочанства, уверења, потврде или сертификате 
обавезни су да изврше нострификацију истих.  
 

Члан 11. 
Комисија за лиценцирање обнавља лиценцу спортском стручњаку ако су достављени: 

1. Захтев за обнављање лиценце. 

2. Потврда о учешћу на стручном семинару. 

3. Потврда о уплаћеној такси за лиценцу 

 

Члан 12. 
Сви тренери имају обавезу да у току године присуствују најмање једном стручном 
едукативном скупу на које их позове и/или које организује стручни одбор одговарајућег вида 
гимнастичког спорта ГСС. Сви тренери имају обавезу да у току године присуствују једном 
стручном и једном судијском семинару. 

 
 

Члан 13. 
У случају издавања лиценце за тренера са страним држављанством, тренер страни 
држављанин има сва права, обавезе и све одговорности које су прописане овим 
Правилником. 
 

Члан 14. 



Комисија за лиценцирање, ће одузети  или одбити обнову лиценце спортском стручњаку, у 
случају:  

1) ако престане да испуњава услове за издавање лиценце прописане законом и овим 
Правилником;  

2) ако обавља стручни рад за коју му није издата лиценца;  
3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене законом и спортским 

правилима ГСС;  
4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране 

вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне 
последице;  

5) ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, мера трајне 
забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила; 

6) ако му је изречена дисциплинска мера од стране органа ГСС. 
 
Спортски стручњак коме је одлуком комисије за лиценцирање одузета лиценца мора у року 
од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању лиценце да врати издату лиценцу 
надлежном стручном одбору. 
 

Члан 15. 
У случају одбијања издавања лиценце од стране комисије за лиценцирање, подносилац 
захтева има право жалбе Управном одбору ГСС. 
 
Контролу тренерских легитимација и лиценци могу обављати стручни одбори и надзорни 
орган ГСС. 
 

Члан 16.  
ТРЕНЕРСКА ЗВАЊА 
 
Звања у оквиру занимања тренера у спорту јесу: 

1. Спортски учитељ; 

2. Спортски оперативни тренер; 

3. Спортски тренер; 

4. Спортски тренер специјалиста; 

5. Спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта. 
 

1) Спортски учитељ 

За стицање звања спортски учитељ неопходно је средње образовање и оспособљеност II 
нивоа  

Спортски учитељ обавља послове из члана 9. овог правилника под менторским надзором 
спортског стручњака са вишим звањем у оквиру занимања тренер у спорту. 
 

2) Спортски оперативни тренер 
За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови: 

1. завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 
одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта; 

2. завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег стручног 
оспособљавања III нивоа; 

3. завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом 
заслужног тренера у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака. 

 
3) Спортски тренер 

За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови: 

1. завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на 
одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајућег спорта и најмање 
четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта; 



2. завршене одговарајуће основне струковне студије из области физичког васпитања и 
спорта, са дипломским радом из изабраног спорта (стечен стручни назив тренер); 

3. завршене трогодишње основне академске студије из области физичког васпитања и 
спорта (професор физичког васпитања и спорта), са дипломским радом из изабраног 
спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из 
одговарајуће спортске гране. 

 
4) Спортски тренер специјалиста 

За стицање звања спортски тренер специјалиста неопходни су следећи услови: 

1. завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта 
(стечен назив специјалиста тренер); 

2. завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, 
са усмерењем на одређену грану спорта; 

3. завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са специјалистичким студијама 
од најмање једне године и одбрањеним специјалистичким радом из одговарајуће гране 
спорта. 

 
5) Спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта 

За стицање звања спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
неопходни су следећи услови: 

1. завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са 
положеним испитом из одговарајуће гране спорта и одбрањеним дипломским радом из 
одговарајуће гране спорта; 

2. завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске 
студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са 
усмерењем од најмање две године на одређену грану спорта, као и одбрањен дипломски 
рад из одговарајуће гране спорта; 

3. завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са 
усмерењем на одређену грану спорта; 

4. завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на одређену 
спортску грану, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из 
одговарајуће гране спорта. 

 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

Право измена и допуна, као и тумачења одредби овог Правилника има УО ГСС,  

За све што није обухваћено овим Правилником важи Статут ГСС и Закон о спорту Републике 
Србије. 
 
 

ГИМАНСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
          Председник 
         Проф. др Дејан Мадић, с.р. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТАК - Спортска гимнастика 
 

П Р А В И Л Н И К 
О СТИЦАЊУ ТРЕНЕРСКИХ ЗВАЊА И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА 

 
Члан 1. 

ТРЕНЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ 
 

У Овом делу Правилника дефинишу се услови за издавање лиценци тренерима мушке и 
женске спортске гимнастике. 

Члан 2. 

1. ТРЕНЕР СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ 4. КАТЕГОРИЈЕ 

Лиценца тренер спортске гимнастике 4. категорије издаје се тренеру који испуњава један од 
услова из Члана 16. Правилника о стицању звања о  лиценцирању тренера. Поред 
поменутог добијање ове лиценце подразумева: 

 похађање семинара за судије у систему такмичења „Ц“ програм,  

 похађање семинара који обухвата пропозиције такмичења за „Ц“ 
програма, као и технику и методику обучавања вежби заступљених у 
систему такмичења за „Ц“ програм, 

 похађање семинара о педагошком раду у спорту, 

 провера знања из области пропозиција такмичења, методике и технике  
обучавања вежби „Ц“ програма. 

 стечен сертификат за спортско занимање и звање Спортски 
оперативни тренер спортске гимнастике. 

Са овом лиценцом тренер стиче право да наступа у систему такмичења Ц програма. 

2. ТРЕНЕР СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ 3. КАТЕГОРИЈЕ 

Лиценца тренер спортске гимнастике 3. категорије се издаје тренеру који испуњава услове 
из Члана 16. од тачке 2 па надаље, Правилника о стицању звања и лиценцирању тренера. 
чија је такмичарка остварила пласман на Првенству Србије - национални програм („Б“) - 
вишебој: индивидуално од  1. до 3. места; или 1. до 3. место екипно „Б“ програма за све 
категорије 

 Поред поменутог добијање ове лиценце подразумева: 

 континуирани наступ са екипом у систему такмичења „Ц“ порграма, 

 минимум две године тренерског рада, 

 похађање семинара за судије у систему такмичења „Пионирска 
гимнастичка лига“ (у даљем тексту:ПГЛ)., 

 похађање семинара који обухвата:  
               - пропозиције такмичења ПГЛ, 
               - селекцију  у спорту, 
               - технику и методику обучавања вежби заступљених у систему 
такмичења ПГЛ, 

 похађање семинара о педагошком раду у спорту, 

 проверу знања из области: 

               - пропозиција такмичења ПГЛ, 

               - методике и технике обучавања обавезних вежби ПГЛ (1. и 2. селекција 
или категорије где су заступљени обавезни састави)“. 



Са овом лиценцом тренер стиче право да наступа у систему такмичења ПГЛ, у категоријама 
где су заступљени обавезни састави. 

3. ТРЕНЕР СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ 2.КАТЕГОРИЈЕ 

Лиценца тренер спортске гимнастике 2. категорије се издаје тренеру који испуњава услове 
од тачке 2 па надаље, из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренера. 
Поред поменутог добијање ове лиценце подразумева: 

 континуирани наступ са екипом у систему такмичења ПГЛ  

 миниму три године тренерског рада,  

 похађање  семинара за међународне судије, 

 похађање  семинара који обухвата: 
                - пропозиције Националних првенстава Србије, 
                - планирање и програмирање у спортској гимнастици,  
                - технику и методику обучавања вежби у систему такмичења ПГЛ 
(последња категорија која обухвата програм слободних вежби са обавезним 
елементима). 

o похађање  семинара о антидопингу у спорту, 

o провера знања из области:  

- пропозиција Националних првенстава Србије,  

- технике и методике обучавања вежби у систему такмичења ПГЛ.  

Са овом лиценцом тренер стиче право да наступа у систему такмичења ПГЛ, на 
националним првенствима: категорије пионири и кадети, као и у систему такмичења „Б“ 
програма. 

4. ТРЕНЕР СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ 1.КАТЕГОРИЈЕ 

Лиценца тренер спортске гимнастике 1. категорије се издаје тренеру који испуњава услове 
од тачке 3 па надаље из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренера. 
Поред поменутог добијање ове лиценце подразумева: 

 континуирани наступ са својим такмичарима на Националним првенствима у 
категорији пионира и кадета.  

 минимум четири године тренерског рада, 

 одслушан семинара за међународне судије. 

Са овом лиценцом тренер стиче право да наступа у систему такмичења ПГЛ, на 
националним првенствима у свим категоријама, као и у систему такмичења „Б“ програма. 

5. ВРХУНСКИ ТРЕНЕР СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ  

Лиценца врхунски тренер спортске гимнастике се издаје тренеру који испуњава услове од 
тачке 3 па надаље, из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренера. 
Поред поменутог добијање ове лиценце подразумева: 

 минимум пет година континуираног тренерског радa са значајним резултатима на 
националном и међународном нивоу, 

 одслушан семинара за међународне судије. 

Са овом лиценцом тренер стиче право да наступа на међународним такмичењима у својству 
тренера репрезентације. 

Члан 3. 

За посебне резултате и допринос развоју спортске гимнастике, овим Правилником је 
предвиђено и звање „Заслужни тренер спортске гимнастике“. 

Ово звање може остварити тренер који испуњава следеће услове: 

 један од услова из члана 5. овог Правилника, 

 чији је такмичар учествовао на Олимпијским играма, или је учесник финала на 
Светском и Европском првенству у сениорској конкуренцији.    

Посебном одлуком Стручни одбор  ГСС може доделити ово звање тренеру који је у периоду 
пре ступања на снагу овог Правилника остварио резултате од угледа и значаја за  
гимнастику Србије. 

Уписом у регистар заслужних тренера остварује се трајно право на оверу важеће лиценце. 

Тренер који има звање „Заслужни тренер спортске гимнастике“ ослобођен је плаћања 
годишње таксе за лиценцу. 



ДОДАТАК – Ритмичка гимнастика 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О СТИЦАЊУ ТРЕНЕРСКИХ ЗВАЊА И ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТРЕНЕРА 

 

 
Члан 1. 

Овим делом Правилника се дефинишу одребе у вези са лиценцирањем тренера ритмичке 
гимнастике. 
 

Члан 2. 
ТРЕНЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 БЕЛА ЛИЦЕНЦА 

Бела лиценца се издаје тренеру који ради у клубу регистрованом у ГСС и испуњава један од 
услова из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренера. 

 ПЛАВА ЛИЦЕНЦА 

Плава лиценца се издаје тренеру који ради у клубу регистрованом у ГСС и испуњава један 
од услова из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренер, чија је 
такмичарка/е остварила/е пласман на Првенству Србије - национални програм - вишебој: 
индивидуално од  1. до 3. места; или 1. до 3. место у групним вежбама А програма за 
категорије пионирки и/или кадеткиња. 

 ЦРВЕНА ЛИЦЕНЦА 

Црвена лиценца се издаје тренеру који ради у клубу регистрованом у ГСС и испуњава један 
од услова из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренер, чија је 
такмичарка/е остварила/е пласман на Првенству Србије - по Правилнику Међународне 
гимнастичке федерације (ФИГ) - јуниорке или сениорке: индивидуално - вишебој од  1. до 3. 
места или 1. место у групним вежбама. 

Црвена лиценца се издаје и тренеру чија је такмичарка имала наступ за репрезентацију 
Србије у РГ. 
 

Члан 3. 
Тренери са плавом и црвеном лиценцом имају обавезу да у току године учествују у 
реализацији најмање једног стручног едукативног скупа на које их позове и/или које 
организује СО РГ ГСС. 
 

Члан 4. 
За посебне резултате и допринос развоју ритмичке гимнастике, овим Правилником је 
предвиђено и звање „Заслужни тренер ритмичке гимнастике“. 

Ово звање може остварити тренер који испуњава следеће услове: 

 један од услова из Члана 16. Правилника о стицању звања и лиценцирању тренер; 

 чија је такмичарка учествовала на Олимпијским играма; или  остварила пласман 
у првих 30% пласираних у вишебоју или по реквизитима на неком од следећих 
такмичења: Светско првенство, Европско првенство, Светки куп, Grand Prix 
турнир, Универзијада; или остварила пласман у првих осам такмичарки у 
вишебоју или по реквизитима на Медитеранским играма; или остварила 
пласман у прве три такмичарке у вишебоју или по реквизитима на Балканском 
шампионату. 

 
Посебном одлуком СО РГ ГСС може доделити ово звање тренеру који је у периоду пре 
ступања на снагу овог Правилника остварио резултате од угледа и значаја за ритмичку 
гимнастику Србије. 

Уписом у регистар заслужних тренера РГ ГСС остварује се трајно право на оверу важеће 
црвене тренерске лиценце. 

 



 
Тренер који има звање „Заслужни тренер ритмичке гимнастике“ ослобођен је плаћања 
годишње таксе за лиценцу. 
          
 

ГИМАНСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
          Председник 
         Проф. др Дејан Мадић, с.р. 
 

 


